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El terreny de joc de
l’administració local

Limitacions imposades per llei
PERSONAL
• Prohibició de noves contractacions.
• Limitacions estrictes de substitucions.
• Prohibició d'augmentar salaris.
FINANÇAMENT
• Prohibició d'incrementar la despesa més de l'1,8% respecte l'any
anterior encara que hi hagi ingressos.
• Pèrdua d'autonomia per a contractar crèdit i necessitat d'elaborar un Pla
de reequilibri economicofinancer.
• Límit d'endeutament per finançar inversions.
SERVEIS
• Control ministerial dels costos efectius dels serveis municipals sense
apreciar-ne els ingressos que se'n deriven.
• Obligatorietat de limitar l'actuació municipal a les competències pròpies.

SERVEIS
OBLIGATORIS

COMPETÈNCIES PRÒPIES (NO
OBLIGATÒRIES)
•

Urbanisme

•

Enllumenat públic

•

Medi ambient urbà

•

Cementiri

•

•

Recollida de residus

Infraestructura viària i altres equipaments
de la seva titularitat

•

Neteja viària

•

•

Avaluació i informació de situacions de
necessitat social

Abastament domiciliari
d’aigua potable

•

Policia local, protecció civil, prevenció i
extinció d’incendis

•

Clavegueram

•

•

Accés als nuclis de
població

Trànsit, estacionament de vehicles,
mobilitat i transport col·lectiu urbà

•

Informació i promoció de l’activitat
turística

•

Pavimentació de les vies
públiques

•

Fires, abastaments, mercats, llotges i
comerç ambulant

•

Parc públic

•

Protecció de la salubritat pública

•

Biblioteca pública

•

•

Tractament de residus

Promoció de l’esport i instal·lacions
esportives i d’ocupació del temps lliure

•

Promoció de la cultura i equipaments

•

Mercat

•

Participar en el compliment de
l’escolaritat obligatòria i cooperar en
l’obtenció dels solars per nous centres.
Manteniment i vigilància dels edificis
d’educació

•

Promoció de la participació en l’ús de les
tecnologies de la informació i les
comunicacions

ALTRES SERVEIS

•

Escola bressol

•

Escola de música

•

Centre de formació
d’adults

•

Transport escolar

•

(...)

Passem comptes!
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D'on vénen els ingressos?
2017
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On va la despesa?
2017
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Un ajuntament més eficient
•

Passos previs per implantar l’administració electrònica el 2018

•

Millor atenció ciutadana (reclamacions, suggeriments i consultes):
971 persones ateses i mitjana de temps de resposta d’11 dies

•

Increment de la despesa en seguretat laboral
del personal (67.893 €)

•

Implantació dels primers canvis en la
nova organització municipal.

Més i millor atenció a les persones
•

Ampliació d’urgències de Pediatria en nits i
caps de setmana

•

68 noves beques menjador i 89 nous infants atesos
al programa Aliment fresc en època de vacances

•

67.000 € per l’ampliació de l’equipament per a
l’Associació Neurològica BM

•

Més de 45.000 € al manteniment del Casal i activitats
per a la gent gran que beneficien 1.719 persones

•

585.000 euros invertits en l’inici de la nova seu de l’
Àrea de Comunitat

FOTO DESPATX PEDIATRIA

Un habitatge digne per a tothom
•

Hem evitat 41 desnonaments a famílies
de Sant Celoni

•

S’han tramitat ajuts de lloguer a l’Agència
Catalana per valor de 1.421.760 €

•

Hem invertit 162.936 € en l’adquisició i
adequació d’habitatges socials fins
aconseguir-ne 15

•

Doblem les ajudes a l’arranjament d’habitatges
per a situacions de vulnerabilitat, 14.793.€

FOTO HABITATGE SOCIAL
ADQUIRIT

Avancem en educació
•

Nou cicle de FP de grau superior de Química.

•

FP en modalitat dual: formació remunerada
en pràctiques a 22 empreses locals.

•

Des de Sax Sala s’ha donat formació a més de
1.200 persones.

•

Nova escola Soler de Vilardell i nou edifici FP a
l'Institut Baix Montseny amb l’aportació de
l’Ajuntament de 1.500.000 €.

•

Renovació del sistema de calor de l’Escola Pallerola
amb dues calderes de biomassa (298.507 €).

Avancem en educació
•

Implicació de tota la comunitat educativa
en el projecte Escola Nova 21.

•

Més innovació educativa per garantir l’èxit
acadèmic amb projectes com Montquímic,
Robotseny o Cultura emprenedora

•

Ampliació de l’oferta d’activitats per a les
famílies, especialment en l’àmbit dels 0-3 anys
amb l’espai familiar, música per a menuts, tallers
de pares i mares o laboratori de ciències

Més i millor cultura
•

Festa Major més diversa, més descentralitzada,
més dies, més segura, més activitats

•

Festes més participades: Martinades, Flama i
revetlla de Sant Joan...

•

Millorem l’oferta d’activitats de Nadal. Cavalcada
més lluida i participada.

•

Reforcem el patrimoni: 250 anys de Gitanes.

•

Neix i es consolida l’Orquestra Baix Montseny.

Treballem per combatre l’atur
•

800 persones usuàries al Servei d’Ocupació. 312
noves altes al 2017, 159 han trobat feina.

•

45 empreses han utilitzat el servei per contractar

•

23 contractes de treball temporal per mitjà de
plans d’ocupació de l’Ajuntament (370.000 €)

•

Treball de llarga durada amb 65 joves a través de
3 projectes diferents: 31 han obtingut algun
contracte i 29 han reprès els estudis.

•

64 persones als cursos de formació
ocupacional, 22 de les quals han acabat el curs
amb feina.

Fem costat a empreses i emprenedors

•

Acompanyament a 215 persones
emprenedores, incloent la creació de 22
noves empreses i 6 relleus.

•

604 participants a tallers i xerrades de
competència professional.

•

Consolidació trobades periòdiques de treball
conjunt amb comerciants (fires, legislació,
seguretat, residus...) i amb el sector
industrial (millores polígon, formació joves...)

Posem Sant Celoni al mapa
3a Setmana del Bosc,
fires comercials...

Nova ruta turística
Tourdera

Transparència i comunicació
•

Entre els 93 municipis catalans amb millors indicadors de transparència i
qualitat de la informació segons el segell nacional Infoparticipa

•
-

Comunicació multidireccional i multicanal:
Molta vitalitat a les xarxes: 3.900 seguidors a Facebook, 3.100 a Twitter i prop de
1.400 a Instagram. Al voltant de 30.000 visites mensuals al web.
Més de 30 col·laboradors a Punt 7 Ràdio. A l’abast de tothom per Internet des de
dispositius mòbils.
Nous canals: agenda sociocultural mensual.
L’Informatiu en paper.

-

Millorem l’espai públic i les infraestructures
●

Millores de la mobilitat i l’accessibilitat a carrers com
Doctor Trueta, Major, Barcelona o Roger de Flor (121.000€)

●

Millores a l’asfaltatge a carrers com Sant Josep, Aribau o
Torrent del Virgili (35.000 €)

●

Millora dels accessos com l'enjardinament de la rotonda
de la C-35

●

Projectes consensuats amb el veïnat com la reforma de la
plaça Josep Alfaras (118.000 €) o l'arranjament del passeig
Francesc Fullà “Xumbo” (105.000 €)

●

Adequació de la plaça Muriel Casals i el carrer de la Sta.
Rosita (325.000 €)

●

Millores en l’enllumenat públic aconseguint un estalvi del
20%

Donem potència a l’esport
•

Donem suport a 24 entitats esportives i
prop de 3.000 esportistes (106.000 €)

•

Tenim cura de 7 instal·lacions esportives i 5
pistes de barri (165.000 € en millores)

•

Èxit de la primera temporada de la Unió
Esportiva Sant Celoni (30 equips i més de 400
jugadors/es). Propera renovació de la gespa i
millores al Camp Municipal d’Esports (345.000 €)

•

Millores al Centre Municipal d’Esports i
piscina del Sot de les Granotes (2.600 usuaris).

Policia local més propera i eficient
•

Campanya Escuts solidaris per recollir fons contra
el càncer infantil (3.400 €)

•

2.529 serveis efectuats com a Policia Assistencial
(9% més que al 2017). Policia de Proximitat

•

1.029 alumnes en els cursos per la Mobilitat Segura

•

Seguretat Ciutadana: 16% menys delictes, 22% menys
furts.

•

Seguretat alimentària: 177 inspeccions realitzades
(33% més) amb 15 tancaments i 10 mesures cautelars.

Policia local més propera i eficient
•

Campanya pel civisme:
- Residus: més recursos al servei de recollida, increment d’un 28% de la
recollida selectiva
- Neteja de paperassa a les façanes: 44 actes per infracció
- Animals domèstics: 74 identificacions, 17 sancions. 139 gossos i gats
recollits a la via pública

•

Nova Ordenança del bon veïnatge i del bon ús de l’espai públic

La Batllòria, un poble com cal
●

Nou camp de futbol de gespa, millores a les instal·lacions
i adequació de les pistes de petanca (450.000 €)

●

Millores a la Unió Batllorienca (5.800€) i més activitats
culturals

●

Nous projectes d’innovació educativa a l’escola Montnegre

●

Arranjament del ferm, adequació de guals i senyalització al
camí paral·lel a la Tordera (70.000 €)

●

1a fase de reparació de cobertes i paraments exteriors del
cementiri (38.633 €). A punt per executar la 2a: paviments,
accessibilitat i paraments interiors (178.000 €)

Amb la democràcia i els drets civils
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Gràcies!

